SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Formulário de Orientação sobre o Tratamento de Hepatite Viral C e Coinfecções
DACLATASVIR
Nome paciente ou representante:
R.G:
Farmácia:
Nome do profissional que fez a orientação:
Orientação:


Importância de não parar o tratamento
□ Para evitar a falha do tratamento, a dose não deve ser reduzida ou interrompida. Não interrompa o
tratamento sem o conhecimento do seu médico;
□ Devolver os medicamentos, a esta unidade de dispensação, caso o médico descontinue o tratamento.



Uso correto dos medicamentos
□ Tomar o medicamento com ou sem alimentos. Este medicamento não deve ser partido ou mastigado, de
preferência sempre na mesma hora do dia;
□ Conservar o medicamento em temperatura ambiente (entre 15 a 30ºC), guarde-o em sua embalagem
original;
□ Se esquecer de tomar o medicamento, tomar a dose esquecida assim que lembrar (caso tenha passado
menos de 20 horas do horário correto). No entanto, se a dose esquecida for lembrada mais de 20 horas após
o horário correto, esta dose deve ser pulada e apenas a próxima dose deve ser tomada no horário correto;



Possíveis eventos adversos
□ Você não deve dirigir veículos ou operar máquinas se apresentar tontura, dificuldade de concentração e
problemas de visão;
□ Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas ou que possam ficar grávidas, desta
forma, devem ser utilizados métodos anticoncepcionais eficazes. Quando o medicamento for tomado junto
com ribavirina, isto se aplica, também, para a companheira do homem que estiver sob tratamento com a
ribavirina;
□ É contraindicado o uso de daclatasvir com anticonvulvisantes (fenitoína, carbamazepina, oxcarbazepina ou
fenobarbital), agentes microbianos (rifampicina, rifabutina, rifapentina), anti-inflamatório (dexametasona
sistêmica), produtos fitoterápicos (Erva-de-São João), entre outros. Desta forma informe ao médico se você
está tomando, tomou recentemente ou pode vir a tomar qualquer medicamento. O uso de outros
medicamentos, sem consentimento do seu médico, pode ser perigoso para a sua saúde, inclusive
medicamentos obtidos sem prescrição médica e fitoterápicos;
□ Os efeitos indesejados mais comuns com o uso de daclatasvir são: anemia, apetite reduzido, insônia, dor
de cabeça, tosse, falta de ar, náuseas, diarreia, coceira, pele seca, queda de cabelo, erupções na pele,
dores nas articulações, dores musculares, cansaço, estado gripal, irritabilidade, fraqueza e febre;
□ Sempre informe seu médico ou farmacêutico sobre efeitos indesejados durante o tratamento.

Assinatura do paciente ou representante:

Assinatura do profissional responsável pela orientação:

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Formulário de Orientação sobre o Tratamento de Hepatite Viral C e Coinfecções
SIMEPREVIR
Nome paciente ou representante:
R.G:
Farmácia:
Nome do profissional que fez a orientação:
Orientação:


Importância de não parar o tratamento
□ Para evitar a falha do tratamento, a dose não deve ser reduzida ou interrompida. Não interrompa o
tratamento sem o conhecimento do seu médico;
□ Devolver os medicamentos, a esta unidade de dispensação, caso o médico descontinue o
tratamento.



Uso correto dos medicamentos
□ Tomar o medicamento junto com algum alimento. A cápsula tem que ser tomada inteira, de
preferência sempre na mesma hora do dia;
□ Conservar o medicamento em temperatura ambiente (entre 15 a 30ºC), protegido da luz;
□ Se esquecer de tomar o medicamento, tomar a dose esquecida assim que lembrar (caso tenha
passado menos de 12 horas do horário correto). No entanto, se a dose esquecida for lembrada mais
de 12 horas após o horário correto, esta dose deve ser pulada e apenas a próxima dose deve ser
tomada no horário correto;
□ Proteja-se do sol, evite exposição solar excessiva durante a administração do medicamento.



Possíveis eventos adversos
□ Você não deve dirigir veículos ou operar máquinas se apresentar a sensação que vai desmaiar ou
tiver problemas de visão;
□ Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas ou que possam ficar grávidas, desta
forma, devem ser utilizados métodos anticoncepcionais eficazes. Quando o medicamento for tomado
junto com ribavirina, isto se aplica, também, para a companheira do homem que estiver sob tratamento
com a ribavirina;
□ O uso de outros medicamentos com o simeprevir pode afetar a função do medicamento, por isso,
informe ao médico se você está tomando, tomou recentemente ou pode vir a tomar qualquer
medicamento, incluindo medicamentos de venda sem prescrição médica e a base de plantas
medicinais. O uso de outros medicamentos, sem consentimento do seu médico, pode ser perigoso
para a sua saúde;
□ Os efeitos indesejados mais comuns com o uso de simeprevir são: prurido (coceira na pele), erupção
na pele, fotossensibilidade (sensibilidade à luz solar) e constipação;
□ Sempre informe seu médico ou farmacêutico sobre efeitos indesejados durante o tratamento.

Assinatura do paciente ou representante:

Assinatura do profissional responsável pela
orientação:

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Formulário de Orientação sobre o Tratamento de Hepatite Viral C e Coinfecções
SOFOSBUVIR
Nome paciente ou representante:
R.G:
Farmácia:
Nome do profissional que fez a orientação:
Orientação:


Importância de não parar o tratamento
□ Para evitar a falha do tratamento, a dose não deve ser reduzida ou interrompida. Não
interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico;
□ Devolver os medicamentos, a esta unidade de dispensação, caso o médico descontinue o
tratamento.



Uso correto dos medicamentos
□ Tomar um comprimido ao dia com ou sem alimentos. Este medicamento não deve ser partido
ou mastigado, de preferência sempre na mesma hora do dia;
□ Conservar o medicamento em temperatura ambiente (entre 15 a 30ºC), guarde-o em sua
embalagem original.



Possíveis eventos adversos
□ Este medicamento em combinação com ribavirina ou alfapeginterferona+ribavirina é
contraindicado para mulheres grávidas, ou que podem ficar grávidas e para homens que
pretendem

engravidar

suas

parceiras,

desta

forma,

devem

ser

utilizados

métodos

anticoncepcionais eficazes;
□ É contraindicado o uso de sofosbuvir com antiarrítmicos (amiodarona), anticonvulvisantes
(fenitoína, carbamazepina, oxcarbazepina, fenobarbital), agentes microbianos (rifampicina,
rifabutina, rifapentina), produtos fitoterápicos (Erva-de-São João), inibidores da HIV protease
(tipranavir, ritonavir), entre outros. Desta forma informe ao médico se você está tomando, tomou
recentemente ou pode vir a tomar qualquer medicamento. O uso de outros medicamentos, sem
consentimento do seu médico, pode ser perigoso para a sua saúde;
□ Os efeitos indesejados mais comuns com o uso de sofosbuvir são: fadiga, cefaleia, náuseas,
insônia e anemia;
□ Sempre informe seu médico ou farmacêutico sobre efeitos indesejados durante o tratamento.

Assinatura do paciente ou representante:

Assinatura do profissional responsável pela
orientação:

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Formulário de Orientação sobre o Tratamento de Hepatite Viral C e Coinfecções
OMBITASVIR/VERUPREVIR/RITONAVIR + DASABUVIR
Nome paciente ou representante:
R.G:
Farmácia:
Nome do profissional que fez a orientação:
Orientação:


Importância de não parar o tratamento
□ Para evitar a falha do tratamento, a dose não deve ser reduzida ou interrompida. Não interrompa o
tratamento sem o conhecimento do seu médico;
□ Devolver os medicamentos, a esta unidade de dispensação, caso o médico descontinue o tratamento.



Uso correto dos medicamentos
□ Este medicamento não deve ser partido ou mastigado, de preferência sempre na mesma hora do dia;
□ Conservar o medicamento em temperatura ambiente (entre 15 a 30ºC), guarde-o em sua embalagem
original;
□ Se esquecer de tomar o comprimido de ombitasvir/veruprevir/ritonavir, tomar a dose esquecida assim que
lembrar (caso tenha passado menos de 12 horas do horário correto) e caso esqueça-se de tomar o
comprimido de dasabuvir, tomar a dose esquecida assim que lembrar (caso tenha passado menos de 06
horas do horário correto). No entanto, se a dose esquecida for lembrada mais de 12 horas para
ombitasvir/veruprevir/ritonavir e mais de 06 horas para o dasabuvir, esta dose deve ser pulada e apenas a
próxima dose deve ser tomada no horário correto;



Possíveis eventos adversos
□ Você não deve dirigir veículos ou operar máquinas se apresentar tontura, dificuldade de concentração e
problemas de visão;
□ Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgiãodentista. Se administrado com ribavirina, é contraindicado o uso de ombitasvir/veruprevir/ritonavir+dasabuvir
para gestantes e para homens com parceiras grávidas.
□ É contraindicado o uso de ombitasvir/veruprevir/ritonavir+dasabuvir para pacientes com insuficiência
hepática severa (Child-Pugh C), conhecida sensibilidade a qualquer um dos componentes, entre outros. O
uso de outros medicamentos, sem consentimento do seu médico, pode ser perigoso para a sua saúde,
inclusive medicamentos obtidos sem prescrição médica e fitoterápicos;
□ Os efeitos indesejados mais comuns com o uso de ombitasvir/veruprevir/ritonavir+dasabuvir são: fadiga e
náusea (para o uso com ribavirina), prurido (para o uso sem ribavirina);
□ Sempre informe seu médico ou farmacêutico sobre efeitos indesejados durante o tratamento.

Assinatura do paciente ou representante:

Assinatura do profissional responsável pela orientação:

